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আমরা খুব সহজজ আলা করর আমরা জান্নাজে দ ৌজে চজ 
যাজবা শুধুমাত্র “া-ইাহা ইল্লাল্লাহ” বজই!!  

আসজ রক োই??? 
আসুন জারন,  
জান্নাজে যায়ার আজের স্তরগুজা আর মৃত্যুর পুজবে  

রনজজজ র ঈমান ঠিক কজর দনই। 
 



কবরঃ  
কফয অখিযাতেয প্রথভ ধা। এিান থথতক জান্নাতেয াখটিখপতকট 

খনতে থমতে তফ।এিাতন ৩ খট প্রতেয উত্তয না খিতে াযতর াখি 
শুরু তে মাে ােুখি খটাতনায ভাধযতভ। গীফে কযা, নাভাজ 
অিাে না কযা, কুয’অন খযেযাগ কযা, থমনা-ফযাখবচায, সুি 

িাওো, থাফ থথতক খফত্র না থাকা আেযাখি কাযতন কফতয অমাফ 
তফ। অয ভু’খভনযা কফতয জান্নাখে ফাখগচায ভতধয থাকতফ।   

 

STEP: 1 



রলঙ্গায় ফুৎকারঃ  
২ ফায খঙ্গাে পুুঁ থিো তফ। প্রথতভ অভান 

জখভন ধ্বং তফ যফেিীতে অফায পুুঁ খিতর নেুন 

াায তেখয তফ। 

STEP: 2 



পুনুরুত্থানঃ  
এযয ফৃখি তফ ভানুল োয থভরুিতডডয 

থলাং থথতক গখজতে উঠতফ।  
 

STEP: 3 



হালারঃ  
৫০ াজায ফছতযয ভে এক একখট খিন তফ। ভানুল োয 

অভার নুমােী থখিন উঠতফ। াীযা াখি থতে থতে 

খিয তে মাতফ অয আভানিাযতিয কাতছ অযাতভ 

থজাতযয নাভাতজয ভে ল্প ভতে থল তে মাতফ। 
 

STEP: 4 



লাফা’আেঃ  
শুধুভাত্র যসুর(ঃ) এয দ্বাযা াপা’অে তফ। 
খফচায শুরু কযায জন্য, জান্নাতে থনোয জন্য আেযাখি 

কাযতন। 
 

STEP: 5 



রহসাবঃ  
রাআতন িাুঁখিতে প্রতেযকতক োয  

জীফন, থমৌফন, ভে, ম্পি, খফিযা, খনোভাে 
ম্পতকি খাফ থনো তফ। প্রথভ খাফ তফ 

নাভাতজয অয প্রথভ খফচায তফ িুতনয। 

STEP: 6 



আমনামাঃ  
ভু’খভনতক ডান াতে অয কাতপয, ভুনাখপকতক 

ফাভ াতে খছন খিক থথতক ফাভ াতে অভার 
নাভা থিো তফ। সুক্ষ থথতক সুক্ষ খাফ থিাতন 

থাকতফ। 

STEP: 7 



রমজানঃ  
এিরাুনি এফািাে গুতরা খভজাতনয াল্লাে 

থযতি খাফ কযা তফ। এিান থথতক পরাপর 
কযা তফ থক জান্নাতে মাতফ অয থক জাান্নাতভ। 

 

STEP: 8 



হাজজ কাছারঃ  
কর ভু’খভনযা মাযা খফি’অে এয ধাতযও 

মােখন োতিযতক যসুর(ঃ) এআ াখন ান 
কযাতফন। োযয থ কিতনা েৃষ্ণােি তফ না। 

 

STEP: 9 



মু’রমজনর পরীক্াঃ  
এযয াায এয থল খিতক অল্লা োযুঁ াতেয 
থগাছা থফয কতয থিতফন (সুযা করভঃ ৪২) একভাত্র 

ভু’খভনযাআ খজিা কযতে াযতফ অয ভুনাখপকতিয 
খঠ ক্ত তে মাতফ। এযআ ভতধয কাতপয-ভুখযকতিয 

ধতয জাান্নাতভ থপতর থিো তফ। 
 

STEP: 10 



পুসীরােঃ  
এিাতন ভু’খভনযা োতিয অভার নুাতে দ্রুে 

ুর ায তে মাতফ।অয অভার মায তনক কভ থ 
তনক কতি ায তফ থকতট, খছতি, জিভ তে। তনক 

ভে খনতচ তয জাান্নাতভ চতর মাতফ।  

STEP: 11 



জাহান্নামঃ  
এতে অতছ ৭ খট িযজা (িয)। প্রথতভ কাখপযযা োযয াী 
ভু’খভনযা, োযয ভুনাখপকযা জাান্নাতভ মাতফ। এতে থাকতফ 

কখঠন অমাফ খচযিােী াখি। 
 

STEP: 12 



কানোরাঃ  
এটা থছাট একটা ব্রীজ থমিাতন ভু’খভন 

ভু’খভনযা যস্পতযয েযাচায এয ফিরা থনতফ। 
তনক ভে এআ ফিরা জাান্নাতভ খনতে মাতফ। এিাতন 

খফত্র তে জান্নাতেয িযজাে মাতফ। 

STEP: 13 



জান্নােঃ  
এ ফযাাতয খকছুআ ফরায থনআ থিাতন কল্পনােীে অযাভ অয 

অযাভ। িাতফন িাতফন ঘুযতফন, স্ত্রী হুয াতফন, ভাতকিতট ভাতকিখটং 
কযতফন, কর নাফী যসুরগনতিয াাফাতিয (মাতিয কথা অখন 
অখভ কুয’অন ও ািীত তি অখছ মাতিয কথা অল্লা খনতজ 

ফতরতছন)াতথ থিিা াক্ষাে তফ োতিয াতথ অনন্দ খনতে 
চরতফন।   

ফতচতে ফি র, 

 ভান অল্লাতক খনজ থচাতি থিিতফন 
 

STEP: 14 



ইয়া আল্লাহ ,  
ত্যরম আমাজ র  

রলরক কুফুরী হারাম  
দেজক দেঁজচ োকার োফীক  া আমাজ র 
নাফজসর ভুত্রুটি গুজা মাপ কজর  া 

এবং ঐ কঠিন সমজয় আমাজ র রনজ 

রহমজে রক্া কজরা  
আমীন  


